
 
 
 

  



 
 
 

  

De belangrijkste surfwedstrijd van het 

jaar gaat bijna beginnen. De kandidaten 

hebben alvast super veel stress. Ze 

hebben maanden lang naar dit moment 

uitgekeken.  

Net zoals Lou, Nalani en Kalino.  

Maar voordat het startsein gegeven is, 

gebeurt er iets vreselijk! Maar dat 

laten Nalani en Lou niet zomaar 

gebeuren. Ze doen er alles aan om de 

wedstrijd toch door te laten gaan.  

Maar zal dit wel op tijd lukken? 

 

 Misschien kunnen jullie ze wel komen 

helpen! 

 



 

  

Lieve leden en ouders 

Dag allemaal! Dit jaar gaan we weer gezellig met ons allen op Chiro kamp. De leiding heeft 

er al super veel zin in dus belooft het een super- geweldig kamp te worden. 

Voor 8 dagen wordt Chiro Dworp Jongens onze nieuwe thuis. 

We zullen dit jaar omwille van de corona-situatie op kamp gaan van 1 augustus tot 8 

augustus. 

Er is door de corona maatregelen wel een hele hoop verandert. We raden jullie aan dit 

boekje goed door te lezen zodat u zeker niks mist. 

 

Inschrijven 

Inschrijven zal dit jaar enkel digitaal kunnen. Je vindt dit boekje via mail, facebook of op de 

site. Ook zal er een medisch fiche bij te vinden zijn in bijlage. Op het einde van dit boekje 

vind je een inschrijfpagina. Je vult deze in, net als de medische fiche. Daarna stuur je beide 

documenten via mail, door naar wolke.roels@gmail.com. Je inschrijving is pas compleet 

als je een bevestigingsmail hebt gekregen (dit kan echter even duren, leidster Wolke zit 

namelijk niet altijd achter haar computer).  

Vanaf dat u een bevestigingsmail hebt ontvangen, verwachten wij dat u zo spoedig mogelijk 

het inschrijvingsgeld stort naar onze Chiro-rekening. Meer informatie over de overschrijving 

vindt u achteraan in dit kampboekje. 

Het onderwerp van de mail is: kamp2020_ Voornaam_ Achternaam_ afdeling 

 

Wie mag meegaan op kamp? 

In principe mogen alle leden mee op kamp! Dat is heel goed nieuws maar er zijn toch enkele 

uitzonderingen. 

Het is zo dat we bij leden van risicogroepen de uitdrukkelijke toestemming, van hun ouders 

vragen, om mee te gaan. Bij eventuele twijfel over de veiligheid wensen wij een document 

waarbij de dokter instemt dat het veilig is voor het desbetreffende lid om mee te gaan. Hier 

vind u ook een link naar een lijst met risicoprofielen: https://covid-

19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf  

Ook mag een lid niet mee als het 5 dagen voor het kamp ziek is geweest. Dit is een heel 

belangrijke regel om heel het kamp veilig te houden. Bij het brengen van uw dochter (later 

meer info hierover) naar de kampplaats vragen wij u bij aankomst om een handtekening te 

zetten bij het medische fiche zodat we zeker zijn dat uw dochter gezond is. Wij verwachten 

dat iedereen hier op een verantwoorde wijze mee omgaat om de kans op zieke kindjes 

tijdens het kamp te verkleinen.  

 

mailto:wolke.roels@gmail.com
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf


 

  

Bubbels 

Zoals jullie allemaal vast en zeker weten, mogen we 

maar op kamp met bubbels van 50 mensen. Leden en 

leiding inclusief. Om aan deze regel toe te komen 

hebben we onze Chiro in 2 groepen verdeeld.  

- De -12, deze groep bevat de speelclub, kwiks 

en hun leiding 

- De +12, deze groep bevat de tippers, tiptiens, 

aspiranten en hun leiding 

- + een extra bubbel voor de kookies.  

Het is niet de bedoeling dat leden van de bubbels onderling contact hebben, ook materiaal 

mag niet uitgewisseld worden en wc’s en douchen worden zo min mogelijk gedeeld. We 

hebben heel veel geluk met de kampplaats van dit jaar, deze laat ons makkelijk toe om het 

terrein in te delen. Ook maken we gebruik van kleurencodes om deze opdeling duidelijk te 

maken. Het terrein zelf wordt ook duidelijk visueel afgebakend door een dubbel lint. 

 

Vertrek naar de kampplaats  

Dit kamp is niet zoals andere jaren. Er is veel dat anders loopt zo ook het 

vertrek. Het is belangrijk dat u dit boekje daarom grondig volledig doorloopt.  

Voor de veiligheid van onze gezondheid werken we met Kiss and Ride 

zones. De bedoeling hiervan is dat u uw dochter samen met haar bagage 

afzet op de kampplaats. Vervolgens geeft u de identiteitskaart of kids- ID 

af aan de daarvoor verantwoordelijke leidster (met mondmasker). 

Vervolgens zal uw dochter door een andere leidster begeleidt worden naar haar slaapplaats. 

En dan begint ons super leuk kamp! 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de bubbels hier gemengd worden. Daarom zijn er 

verschillende uren voor elke bubbel.  

- Bubbel -12 wordt verwacht tussen 10u en 11u  

- Bubbel +12 komt wat later aan: 11u30-12u30 

Zo kunnen we dan nog gezellig samen middageten. Zussen die in beide bubbels zitten 

worden gevraagd om samen met de -12 toe te komen. 

 

Wij vragen om bij het afzetten van uw dochter(s) een mondmasker te dragen en enkel de 

bestuurder mag even uitstappen om het lid te begeleiden naar de leidsters. Dit om te 

vermijden dat meerdere mensen de kampplaats zullen betreden.  

 

 

 

 



 

  

Hygiëne 

Traditioneel gezien zijn Chiro kampen een beetje (heel) vuil. Lekker stinken hoort er nu 

eenmaal bij, maar hygiëne wordt veel belangrijker op dit kamp. Zo zullen we vaker moeten 

douchen en ons handen heel wat vaker moeten wassen. Voor het eten, na het eten, als je 

naar de WC bent geweest, na activiteiten... We krijgen van de Gemeente Hemiksem extra 

handgel en kuisproducten gekregen om elk lid te voorzien van een persoonlijke handgel. 

Ook zullen wij er voor zorgen dat onze EHBO-koffer volledig is uitgerust om een optimale 

verzorging te kunnen voorzien. Toch willen we met jullie, ouders en leden, even wat regels 

overlopen. Je gaat ze op kamp vaak genoeg horen, maar het is goed als je ze al op 

voorhand in je geheugen hebt geprent.  

 

• Handen regelmatig wassen. Zeker voor en na: 

o een activiteit 

o een maaltijd (inclusief tussendoortjes) 

o een toiletbezoek 

• Hoesten en niezen in je elleboog. 

• Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken i.p.v. stoffen zakdoeken 

• Eenmalig gebruik van papieren handdoeken na het handenwassen 

• Vermijd contact met externen. Is dat onvermijdbaar, dan hou je 1,5 m afstand. Is 

die 1,5 m afstand niet mogelijk, dan dragen + 12-jarigen (dus ook leiding van -12-

jarigen) een mondmasker. 

• Materiaal zoveel mogelijk binnen de bubbels houden. 

 

Er zal in elke bubbel ook een hygiëne verantwoordelijke zijn. In de beide bubbels werken we 

met face shields bij het verzorgen van leden om de veiligheid te garanderen. Deze 

verantwoordelijke zal wondjes verzorgen maar ook maatregelen nemen als een lid effectief 

ziek wordt. Er komt nog een stappenplan vanuit Chiro Nationaal maar dat is nu nog niet klaar 

(we delen het u mee als we het krijgen). Wel vragen wij jullie om tijdens het hele kamp 

beschikbaar te zijn als uw dochter eventueel  ziek zou worden zodat u haar meteen zou 

kunnen komen ophalen indien nodig.  

 

 



 

  

 

Luizen 

Normaal gezien worden alle leden gecheckt op luizen als ze de bagage komen afgeven. Dit 

gaat nu natuurlijk niet. Daarom vragen we jullie om zelf de dochter te checken. Het is heel 

belangrijk dat dit ook effectief gebeurt. Niets is zo onaangenaam als een heel kamp vol 

luizen. Kijk hen na voor het kamp en start eventueel al een behandeling. Geef dan de 

luizenshampoo die u gebruikt aan de leidsters van uw dochters afdeling zodat zij de 

behandeling verder kunnen zetten. Wij houden ook altijd ons haar vast op kamp. Geef dus 

zeker genoeg rekkertjes mee. 

Bij aankomst zullen wij u vragen het lid al dan niet behandeld zal moeten worden tegen 

luizen/neten.  

 

Bivak-einde   

Spijtig genoeg komt er ook een einde aan ons kamp en dit op zaterdag 8 augustus.  

Ook dit zal niet helemaal lopen zoals normaal, we mogen spijtig genoeg niet samen een 

smoske eten of van soep genieten, omdat wij niet kunnen garanderen dat dit op een veilige 

manier kan gebeuren.  

Ophalen zal daarom net als het brengen met een Kiss and Ride zone gebeuren. Ouders 

komen weer aan in de 2 bubbels om jullie dochters terug mee naar huis te nemen samen 

met de bagage. Vergeet zeker niet aan de daarvoor verantwoordelijke leidster de 

identiteitskaart of Kids- ID terug te vragen.  

- Bubbel -12 wordt opgehaald tussen 15u en 16u 

- Bubbel +12 wordt opgehaald tussen 17u en 18u. 

Als u dochters hebt in beide bubbels vragen wij u om beide dochters tijdens de uren van 

bubbel -12 op te halen. We vragen om na het kamp een paar dagen rust in te lassen voor de 

zekerheid. Het kamp zal sowieso vermoeiend zijn, dus is het belangrijk dat ons immuun 

systeem en lichaam voldoende kunnen uitrusten. Natuurlijk zullen wij er dit kamp op toezien 

dat onze leden extra rust krijgen en een goed slaap. Toch is het belangrijk dat ze na kamp 

even uitrusten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Een dagje kamp...   

07u30 Het weklied klinkt door de boxen: tijd om op te staan! Iedereen begeeft zich naar de 

wasplaats voor een kattenwasje en duikt in zijn kleren.   

08u00 Opnieuw klinkt er een swingend lied door de boxen. Iedereen haast zich naar de 

refter. Alvorens we ontbijten dansen we met z’n allen de kampdans. We gaan al zingend de 

refter binnen en dan is het tijd voor een lekkere boterham met een warme tas thee.   

09u00 Na het eten worden de diensten van de dag meegedeeld. De ene wast af, de andere 

ruimt de kamers op, enzovoort.   

10u00 Na het vervullen van de karweitjes wordt er stevig gespeeld per afdeling. 12u30 ’s 

Middags genieten we van een heerlijke warme maaltijd. Na het eten wordt de post verdeeld 

en is er nadien tijd voor de afwas.   

13u30 Door die volle maag is het tijd om even te rusten. Iedereen gaat eerst een halfuurtje 

luieren op zijn bed en nadien is er tijd voor vrij spel onder het toeziend oog van de leiding.   

14u30 Na de rust is er opnieuw tijd voor sport, spel en plezier in de afdeling. 16u00 Om 16 

uur is het tijd voor een heerlijk tussendoortje. Een lekkere koek, stuk fruit en drankje vullen 

de maag!  

16u15 En dan opnieuw ravotten.   

18u00 Na al dat spelen hebben we weer honger gekregen. Onze lieve kookouders zorgen 

ook ’s avonds voor een heerlijke maaltijd.   

19u00 Wanneer de buikjes rond zijn, begeven we ons met z’n allen naar de themaplaats 

waar de leiding een stukje toneel speelt.   

20u00 De Speelclubbers gaan zich wassen en kruipen in bed. Nadat hun leidsters een 

verhaaltje hebben verteld, reizen ze naar dromenland.  

20u30 Na de Speelclub zijn ook de Kwiks aan de beurt. 

21u00 Voor de Tippers, Tiptiens en Aspiranten staat er na het themamoment nog een leuke 

avondactiviteit op het programma. Wanneer deze gedaan is, gaan de Tippers naar de tent.   

22u00 De Tiptiens en Aspiranten volgen hun voorbeeld   

Alles wordt stil op de kampplaats... Er zit weer een dagje op... Maar morgen... Morgen is er 

een nieuwe dag vol onvergetelijke bivakavonturen!   

 

 

 

 

 

 



 

  

Wat nemen we mee...   

Slaapgerief   

o Veldbed (voor iedereen)   
o Slaapzak (voor iedereen)   
o Hoeslaken   
o Kussen en kussensloop (voor iedereen)  
o Pyjama of nachtjapon   

Wasgerief   

o 5 washandjes   
o 5 handdoeken (zowel grote als kleine)  
o Tandenborstel en tandpasta   
o Zeepdoosje met zeep   
o Kam en/ of borstel   
o Een paar getekende wasspelden   
o Voorzorgsgerief voor de oudsten  
o Luizenshampoo   
o Genoeg rekkertjes (haren gaan altijd vast op kamp, we willen geen luizen) 
o Eventueel extra handgel 

Kledij 

o Voldoende ondergoed (we zijn 10 dagen weg, sommige speelclub 7)  
o Voldoende kousen   
o Voldoende T-shirts   
o Voldoende shorts  
o Voldoende warme truien   
o Lange broeken (voor in het bos en als het koud is)  
o Regenkledij 
o Zwemgerief  
o Voldoende zakdoeken   
o Stapschoenen, sportschoenen en eventueel laarzen  
o Eventueel vrijetijdsschoenen, sleffers   
o Chiro-uniform (doe je aan bij aankomst)   

 

 

 

 

 

 



 

  

Allerlei  

o Drinkbus 
o Zaklamp + eventueel reservebatterijen   
o Schrijfgerief, papier en enveloppen (voor de jongste liefst voorgeschreven).  Op bivak 

kan dochterlief ook postkaarten en postzegels kopen!  
o Kids ID-kaart of ID-kaart voor de oudsten (afgeven bij aankomst aan leidster)  
o Beetje zakgeld voor postzegels en kaartjes  
o Pet/ hoedje voor de zon   
o Goede zonnecrème   
o Zonnebril  
o Muggenmelk  
o Een vuile waszak 
o Keukenhanddoek (zorg dat je naam erin staat)  
o Leesboeken of strips voor tijdens de platte rust (zorg dat je naam erin staat)  
o Genoeg mondmaskers. Dit is verplicht voor +12 en wordt aangeraden voor -12 

Wat nemen we NIET mee?   

o Snoep, drank, koekjes, chips, ... We hebben goede kookouders die ons 10 dagen van 

heerlijk.eten zullen voorzien! Als we dit wel bij hebben, delen we dit in onze afdeling!   
o GSM, iPod, mp3, iPad/tablet, laptop, ...   

o Sigaretten, tabak, alcoholische dranken e.d.   
o Mooie kledij die niet vuil mag worden en kostbare juwelen  

o Veel geld (enkel een beetje voor postzegels en kaartjes)   

o Slecht humeur en regen   

  

!!! AANDACHT !!!   

Zorg dat alles getekend is met naam (kleding én persoonlijke voorwerpen). Zo 

vermijden we dat we op de derde dag al 20 onbekende onderbroeken in de verloren 

voorwerpenbak hebben liggen. Zelfs onze oudste dames vergeten wel eens wat hun 

materiaal is, dus gelieve ook hun kledij te tekenen. 

  



 

  

Post   

Natuurlijk ontvangt iedereen graag briefjes op kamp. Hieronder vind je het adres, zo is er 

geen excuus om geen briefje te sturen! 

 

CHIRO Dworp Jongens 

T.a.v. ....................................   

Kerkstraat 64 

 1653 Dworp. 

 

Belangrijk! Mogen we jullie vragen geen postpaketten op te sturen naar onze leden. Als je 

er toch één zou sturen, houdt de leiding dit bij tot het einde van het kamp. Dan pas wordt dit 

bezorgd aan de leden. Brieven en kaartjes mag je zoveel versturen als je wil.  

Hoe meer, hoe liever!   

 

Belangrijke nummers 

Telefoonnummer waarop u ons enkel in dringende gevallen kan bereiken:   

0486/47.13.28 (Annemie - kookouder)   

0486/88.14.89 (Wolke. - Groepsleidster)   

0472/07.99.73 (Yasmine - Groepsleidster)  

 

  



 

  

Bikke bikke bik, hap hap hap, ...  

Ook dit jaar zal er een fantastische kookploeg 10 dagen het allerbeste eten klaarmaken voor 

ons. Wij zijn er zeker van overtuigd dat zij zeer lekker voor ons gaan koken! We zullen zeker 

niets tekort komen en met een rond buikje na 8 dagen weer naar huis keren!  

 

Hallo wij zijn Gert en Isabelle,dit jaar gaan we voor de 10de 

keer mee koken voor jullie schatten. Wij zijn mama en papa 

van leidster Fleur en kerel Wout (jochihe). Zelf heb ik een 

Chiro verleden bij Chiro jowen te Wilrijk en ben ik nu al 2 

jaar VB van Klaasje. Al 10 jaar kijk ik over de schouder van 

kookie Bert, maar mijn chocomousse is nooit zo goed als die 

van hem. Tot op kamp stoere meiden! 

 

Wij zijn Walter en Lisa en zijn de ouders van Nel en Flor. Wij zijn heel blij dat de kookploeg ons 

vorig jaar vroeg om de groep te versterken. Het was een onvergetelijke week: leuke leiding, plezierige 

en blije kinderen en veel lekker eten met een gezellige ploeg gemaakt! Daarom zien we er al naar uit 

om dit jaar weer voor jullie te koken.  

 

Het was 2008, aflossing van de wacht. 

Sarah & Bert gingen mee op kamp en tot nu toe was dit nog geen ramp. 

Ouders van Maud, Jits en Mathijs, koken op kamp is vree wijs! 

 

 

 

 

Ik ben Annemie.  Ik ben mama van aspirant Grieke  en van Ward, leider bij chiro 

Jochihe. Ik ben juf in het tweede leerjaar van de Zonnekesschool. Elke zomer kijk 

ik uit naar het chirokamp. Dit jaar ga ik voor de 14de keer mee koken met chiro 

Klaasje. Toen ik 6 jaar was, ging ik voor het eerst naar de chiro in Willebroek. Ik 

werd er ook leiding, groepsleiding en nadien ook VB. Ik was ook actief in gewest 

Rupel en verbond Mechelen. De chiro heeft dus al vele  

jaren in belangrijk plaatsje in mijn hart. Ik ben Jurgen. Dit 

jaar kom ik voor de vierde keer het kookiesteam 

versterken. Koken in grote hoeveelheden doe ik graag, ook 

thuis.  



 

  

 

 

Dag allerliefste speelclubbers! 

We hebben jullie ontzettend hard gemist en kunnen niet wachten om jullie op kamp allemaal 

terug te zien! Jullie leidsters hebben heel wat leuke activiteiten voorzien om jullie een 

onvergetelijk kamp te bezorgen. Wij kijken er alvast enorm naar uit, hopelijk jullie ook! 

 

Hier zijn wat extra dingetjes die jullie zullen nodig hebben:  

 

- Jouw mooiste sprookjesoutfit 

- Zwemkledij 

- Indianenoutfit 

- Verkleedkleren voor het kampthema Hawaï/ paradijs 

- Kleren die vuil of weggegooid mogen worden  

- Eventueel wat centjes om leuke kaartjes te kopen 

- Een goed humeur en het allergrootste enthousiasme! 

 

Wat nemen we niet mee: 

- Snoepjes zijn niet nodig, want we hebben lieve kookies die heerlijk voor ons koken. 

Neem je toch snoep mee, dan wordt dit gedeeld met de hele groep. 

 

Tot op kamp!  

 

Dikke kussen van jullie lieve leidsters  

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

WIJ GAAN OP KAMP!!! 

 

Na zoveel tijd niet samen te zijn geweest, kijken wij erg uit naar 7 dagen vol plezier met de 

leukste leden! Hieronder vinden jullie de lijst van de benodigdheden die je zeker niet mag 

vergeten!!! 

 

Wat mag je zeker niet vergeten? 

- Verkleedkledij in het thema Paradijs 

- Verkleedkledij om je een dagje in het andere geslacht te 

verplaatsen  

- Kledij dat vies, vuil en vettig mag worden  

- Een foto van je familie of je liefje om boven je bed te hangen 

- Je goede humeur, want het worden 7 dagen VOL PLEZIER  

- Een boek, strip, woordzoeker,... voor tijdens platte rust 

 

Wat neem je niet mee: 

- Snoep, want wij hebben de beste kookies die suuuuper lekker eten maken.  

- Dure spullen zoals: gsm, horloges, sieraden 

- Slechte humeur 

- Slecht weer (laat dat maar in Hemiksem) 

 

WIj kunnen alvast niet wachten om te vertrekken!! Tot snel liefste schatten!  

Dikke kussen van jullie leiding xxxx  



 

  

 

  

  

Dag liefste tippers, wat een fantastisch (half)jaar hebben we samen mogen meemaken. 

Ondanks de enkele maanden zonder chiro, wegens de corona omstandigheden, beloven wij 

een fantastisch kamp te organiseren. Hebben jullie er zin in?!!!  

 

  

Dit nemen we WEL mee op kamp:   

  

❏ Een witte t-shirt  

❏ Verkleedkledij in het kampthema voor een geweldig 

themaspel  

❏ Een leuke outfit voor de bonte avond  

❏ Kleren die héééél vuil mogen worden  

❏ Een beetje zakgeld voor kaartjes/postzegels.   

❏ Foto’s van jullie liefje/crush/idool/huisdier/…  

❏ Leuke lichtjes/slingers/.. om onze tent gezellig te maken  

❏ Jullie mooiste glimlach   

 

  

Dit nemen we NIET mee op kamp:   

  

❏ Juwelen, gsm, je beste kledij, andere spullen die kapot kunnen gaan.  

❏ Snoep, koeken,… Onze fantastische kookies zullen heerlijk voor ons koken.   

  

  

  

Wij kijken er super hard naar uit om jullie terug te zien. Het wordt ongetwijfeld een 

onvergetelijk kamp! Pak jullie koffers maar snel in!   

  

Dikke kussen ,   

Wolke en Merel  

  

 

  



 

  

 
Dag lieve tiptiens!  

Na een lange ‘lockdown’ zonder Chiro zijn wij er helemaal klaar voor om er een spetterend 

en fantastisch kamp van te maken, jullie toch ook? Lees maar verder zodat jullie zeker niets 

vergeten mee te nemen op kamp 😊  

 

Wat vergeet je niet  

 

• Een drinkbus!  

• Zonnecrème, zodat jullie niet verbranden 

• Jullie mooiste mondmasker(s) 

• Jullie allermooiste (en meest originele) paradijs-gerelateerde outfit  

• Papier + enveloppen + postzegels OF centjes om kaartjes te kopen op kamp  

• Foto’s van je crush, je teddybeer, lichtjes, vlaggetjes,… om onze tent supergezellig te 

maken! 

• Een persoonlijke handgel  

• JULLIE MOOIE EN LIEVE GLIMLACH!! 

 

Wat neem je zeker niet mee: 

• Voor chique kledij hebben we op kamp geen tijd en dat kan je alleen maar kwijt 

spelen 

• Je GSM/tablet/… heb je op kamp natuurlijk ook niet nodig, het wordt zo leuk dat je 

daar geen tijd voor hebt 😊  

 

Zo, wij zijn alvast aan het aftellen naar een ‘once in a lifetime’-kamp 😉. Beginnen jullie ook 

maar af te tellen want voor je het weet is het zo ver! 

 

Dikke zoenen van de leukste leidsters van ’t land, 

Lynn, Kitty en Britt <3 

 

  



 

  

 

 

Dag lieve Aspirantjes van me! Het zijn gekke dagen maar daar kunnen wij gekke 

chirofienen wel met werken. 😊 Het zijn tijden om extra creatief te zijn en er alles uit 

te halen wat er uit te halen valt! Het kriebelt in mijn hele lijf om op kamp te gaan en ik 

hoop bij jullie ook! Het kamp zal er niet uitzien zoals we gewoon zijn maar de 

belangrijkste dingen blijven onveranderd: Het samen zijn, het samen lachen en 

samen onvergetelijke herinneringen maken! 

 

Wat je zeker NIET mag vergeten: 

 Een drinkbus 

 Zonnecrème 

 Anti-hittegolf tools (zodat we zeker voorbereid zijn) 

 We reizen weg naar paradijselijke oorden, zoek je meest exotische outfit bij 

elkaar om te schitteren op het themaspel! 

 Alles wat je nodig hebt om leuke/lieve kaartjes naar mama’s, papa’s, broers, 

zusjes, vriendinnetjes en vriendjes te sturen. 

 Een zakje vol enthousiasme, een flesje energie en bakken vol met 

liefdeeeuuhh <3 (die breng ik ook mee hihi) 

 Jullie beste humeur en meest aandoenlijke glimlach 😊 

 Van alle leuke snuisterijtjes om onze tent super duper gezellig te maken! 

 BELANGRIJK DIT JAAR: een mondmasker en een persoonlijke handgel  

 NOG BELANGRIJKER: Jullie voorbereidingen voor de Aspi in leiding. We 

zullen samen de materiaallijsten van jullie spelen overlopen en al wat we niet hebben 

op de Chiro moeten jullie zelf nog voorzien. 

Wat je absoluut WEL mag vergeten: 

 Je GSM. deze mag je uiteraard wel bij hebben maar enkel voor wanneer je 

hem nodig hebt! Voor de rest wordt er verwacht dat jullie een goed voorbeeld geven, 

als oudste afdeling, om tijdens het kamp geen oog te hebben voor jullie telefoon 😊. 

 Alles wat duur is of waar je veel waarde aan hecht, laat je beter thuis. Dit kan 

alleen maar kapot gaan of kwijtgespeeld worden. 

 

Zie zo, dat was het. Als jullie nog vragen hebben, stuur me maar he! Ik brief jullie nog 

over wat er precies verwacht wordt van jullie voor de Aspi in leiding op kamp. Ik heb 

er belachelijk veel zin in! Dikke kussen en tot op kamp!!  

xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxox 
  



 

  

 

Speelclub 

Yasmine Dilles 

0472/07.99.73 

yasmine.dilles@hotmail.com 

 

Dorien Pilate 

0494/36.98.04 

pilatedorien@gmail.com 

 

Luna Genijn 

0499/73.24.46 

luna.genijn@telenet.be 

 

Yuna Merckx 

0476/99.53.13 

yuna.merckx@gmail.com 

 

Kwiks 

Fleur Van Keilegom 

0494/85.77.64 

vankeilegomfleur@gmail.com 

 

Suzanne Kliché 

0496/77.26.29 

kliche.suzanne@gmail.com 

 

Sam Van Leuven 

0484/38.19.03 

sam.vanleuven@sji.be 

 

 

 

Tippers 

Wolke Roels 

0486/88.14.89 

wolke.roels@gmail.com 

 

Merel Crauwels 

0487/33.88.54 

merel.crauwels@gmail.com 

 

Tiptiens 

Britt Franck 

0488/79.19.11 

britt.franck1@gmail.com 

 

Kitty De Vos 

0492/65.72.27 

kittydv3.kdv@gmail.com 

 

Lynn Christiaens 

0486/55.63.42 

christiaens.lynn@gmail.com 

 

Aspiranten 

Lisanne ’s Jongers 

0499/15.61.69 

lisanne.sjongers@hotmail.be 

 

VB 

Gert Van Keilegom 

0476/56.15.28 

gertenbel@hotmail.com
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Inschrijf blad   

 

LET OP! Stuur dit blad door naar wolke.roels@gmail.com voor 30 juni anders is de 

inschrijving te laat.  

Je stuurt dit blad samen door met de medische fiche.  

Het onderwerp van de mail is: Kamp2020_Voornaam_Achternaam_afdeling. 

Wij, ouders van……………………………………………………………….. laten onze 

dochter mee op Chiro kamp gaan. Zij is lid van de ………………………  (afdeling) 

Het kamp gaat door van 1 augustus tot en met 8 augustus 

Ik heb het inschrijvingsgeld betaalt: 

o 130 euro  

Ik betaal via overschrijving  (cash wordt niet geaccepteerd) 

BE81 9731 2251 0024 met vermelding: 

Kamp2020_Voornaam_Achternaam_afdeling 

 

 

USB- sticks 

Als sponsoractie voor de renovatie van onze lokalen hebben we dit jaar een nuttig 

nieuw concept bedacht. Als jeugdvereniging vinden we het heel belangrijk dat 

kampfoto's niet over heel het internet verspreid worden, daarom bedachten wij een 

systeem met USB- sticks. Ouders kunnen bij de inschrijvingen een 

gepersonaliseerde USB- stick kopen voor 10 euro. Op de USB- stick staat het Chiro 

Klaasje logo en hangt een kaartje met de naam van de eigenaar. De volgende jaren 

kan je dan telkens de stick terug binnenbrengen bij de kampinschrijvingen en dit 

zonder kosten. Als je geen stick wilt kopen en een eigen wilt afgeven, vragen wij elk 

jaar een bijdrage van 3 euro. We maken geen selectie in de foto's (bijvoorbeeld op 

de stick van familie X enkel foto's van lid X) elk stick bevat telkens alle foto's van heel 

het kamp. U krijgt de USB- stick in de loop van de vakantie terug. 

Wij ouders van………………………………….(naam lid) 

o Willen graag een USB- stick kopen voor 10 euro 

o Geven onze eigen USB- stick af bij aankomst samen met de 3 euro 

o Willen geen USB- stick  

Als u een USB- stick wilt kopen kan u dat overschrijven op ons rekeningnummer met 

de vermelding.  

USB2020_Voornaam_Achternaam_afdeling 


